KKTC ÜNİVERSİTELERİNE GİRİŞ
* KKTC’de faaliyet gösteren her üniversitenin kendi düzenlemiş olduğu Burs Sıralama ve Giriş
sınavı mevcuttur. Bu sınavlara katılma hakkı yalnızca KKTC vatandaşlığı bulunan öğrenciler ile
KKTC vatandaşlığı olmayıp 4 yıllık lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC liselerinde tamamlayan
öğrencilere verilmektedir. Öğrenciler bu sınav neticesi ve tercihleri doğrultusunda
programlara yerleştirilmektedir.
Üniversitelerin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde okul harcıyla ilgili burs uygulamaları
yapılmaktadır. Üniversitelerin verdiği bu burslar Bakanlığımızın verdiği destek burslarıyla
karıştırılmamalıdır.
A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Üniversitelerimize Giriş ve Burs Sıralama
Sınavları
Üniversite «Giriş Koşulları» ve «Bursları» hakkında ilgili Üniversite Web Sitelerinden bilgi
alınabilmektedir. Genel olarak sınavlar Haziran ayında yapılmaktadır. Ayrıca bu sınavların telafi
sınavları da yaz ayları içerisinde düzenlenebilmektedir.
«Giriş Koşulları» ve «Burslar» hakkında web sayfalarında sorularınıza cevap bulamamanız
durumunda bilgi için doğrudan üniversite ile iletişime geçmek en doğru yol olacaktır.
B. Lise Öğrenimini “Kesintisiz” Olarak KKTC’de Tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
İçin Üniversitelerimize Giriş ve Burs Sıralama Sınavları
9,10,11 ve 12 sınıflardaki eğitimlerini kesintisiz olarak KKTC liselerinde tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerimiz 2016 yılında imzalanan bir protokole göre; KKTC
üniversitelerine KKTC vatandaşlarıyla aynı haklardan yararlanarak kayıt yaptırabileceklerdir.
Bu durumdaki öğrencilerimizin üniversitelere kayıtları sırasında lise öğrenimlerini kesintisiz
KKTC’de tamamladıklarına dair Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayı, kayıt sürecinde ve
mezuniyet sonrası denklik işlemlerinde büyük önem taşımaktadır.
C. 3. Ülke Uyruklu Öğrencilerin KKTC Üniversitelerine Kabulü
Bu durumdaki öğrencilerin orta öğretimdeki başarıları esas alınmak suretiyle veya öğrencinin
sahip olduğu uluslararası sınav sonuçları değerlendirilerek KKTC Üniversitelerine kayıt
yaptırmaları mümkündür. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayı düşündükleri üniversitenin öğrenci
işlerinden
ayrıntılı
bilgi
edinmesi
tavsiye
edilir.

* Aşağıdaki Üniversitelerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde faaliyet gösteren fakat giriş
şekli açısından farklılık gösteren üniversitelerimizdir:
-Atatürk Öğretmen Akademisi (1937)

Sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni yetiştiren en eski eğitim kurumumuzdur. Öğrenci
alımı, öğretmen ihtiyacı kapsamında değerlendirilen Akademi’de okul harcı ödemesi
bulunmamaktadır. Özel giriş sınavı ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda öğrenciler
programlara yerleştirilmektedir.
-ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (2003) ve İTÜ KKTC (2011)
Bu üniversitelerimiz için giriş ve burs sıralama sınavı düzenlenmez. ÖSYM sınavlarıyla ve GCE
sonuçlarıyla öğrenci kabul etmektedirler.

